
Referat af ordinær generalforsamling den 21. maj 2019 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning 

Billedsekretærens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kommende års kontingent. 

4. Behandling af indkomne forslag.  

(Status for printeren) 

5. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer m.v.  

6. Eventuelt. 

 

Der var 22 medlemmer tilstede, heraf alle 5 fra bestyrelsen, suppleanten, begge revisorer og 

revisorsuppleanten. 

 

Ad 1. Tage blev foreslået som dirigent, og han blev valgt med akklamation. Han kunne let 

konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt, langt varsel i klubbladet fra januar og 

med dagsorden og det hele. Herefter gav han ordet til formanden. 

 

Ad 2.  

Formanden, Uwe, indledte med at takke alle medlemmerne for den fortsatte opbakning til 

klubben og dens aktiviteter. Medlemstallet har i perioden været nogenlunde konstant omkring de 

30. Dramaet sidste år omkring klubbens lokalisering, som mundede ud i en samlokalisering med 

Herlev Kommune, er faldet til ro. Faktisk har vi ikke set noget til kommunens brug af lokalerne, 

efter at baglokalet blev ryddet og gjort klar til indrykning. Som vedtaget på sidste 

generalforsamling har klubben købt en ny PC og en stor A2-printer. Jes har påtaget sig at være 

printerens vicevært - en stor tak for det.  
 

Siden SDF blev oprettet tilbage i 50’erne, har klubben været medlem af Selskabet, og igennem 

klubben har medlemmerne også været medlem af SDF. På Selskabets generalforsamling i oktober 

2018 blev det vedtaget, at de enkelte medlemmer skal være personlige medlemmer af Selskabet, 

og det blev gentaget ved den nylige generalforsamling (12. maj i Odense), hvor det også blev 

oplyst, at de tidligere foreslåede medlemspriser ville blive gældende fra 1. juli i år. 
 

Formanden takkede Alf for det velfungerende system til at registrere billeder i de interne 

konkurrencer, og Niels for sit initiativ med intern, hjælpsom kritik af billeder til fx Den Nationale 

og andre eksterne konkurrencer. Det kan måske forbedre klubbens placering i SDF’s top-10, hvor 

vi er rykket ned fra en 8. plads sidste år til en 9. plads i år (dvs. 2018, dog med flere point end i 

’17). Derimod er klubben ikke på top-10 i Region Nord, måske fordi det er meget få af 

medlemmerne, der deltager her. Husk at klubben betaler for deltagelsen. 
 

En stor tak til Tage for hans indsats både med klubbladet, som er en del af klubbens fine ansigt 

ud ad, og for hans aktiviteter med fotoudflugter med ’pensionisterne’ i dagtimerne under 

betegnelsen ”Tages Turist Light”. Klubbens hjemmeside er klubbens flotte og levende ansigt 

mod omverdenen, den bliver drevet af Alf & Henning med assistance af Carsten. En tak til dem 

alle tre. 
 

Klubben har holdt hele 3 fællesudstillinger i perioden: i oktober-december på Lyngby Rådhus, i 

januar i Måløv Kulturhus, og fra februar i Herlev Medborgerhus. 
 

Den traditionsrige fotoduel med Frederikssund vandt vi igen i år, også denne gang med en pæn 

margin. Denne gang havde vi arrangeret duellen med frit emne. Vores udveksling af billeder med 

Ølstykke Fotoklub til fælles bedømmelse blev denne gang, som er 6. gang det finder sted, afholdt 



hos os, og gav igen åbne og konstruktive kommentarer til billederne. Det er to gode og meget 

forskellige traditioner, som vi gerne vil holde fast i. I den kommende sæson er det deres tur til 

henholdsvis at udfordre og at invitere. 
 

Ud over de arrangementer, så har sæsonen budt på det sædvanlige mix af teknik, spændende 

gæster, visning af billeder, bedømmelse af konkurrencer samt flere udflugter. Vi har været i 

Københavns Havn og på Christiania sammen med Höganäs Fotoklub, i Sønderjylland for at se 

sort sol, i Arken for at se van Gogh (og Willumsen), en mørk og kold tur til Københavns indre 

by, og en tur til Pulken for at se traner. Hertil kommer, at flere af klubaftenerne har handlet om 

rejser fx til Cuba (med Henning) og til Bretagne (med Uwe og Lise). 
 

Formanden konkluderede, at det alt i alt havde været en ok sæson, og sluttede med en stor tak til 

alle for at være med til at skabe det gode miljø og kammeratskab, vi har i klubben, og til 

bestyrelsen for det flotte arbejde. 
 

Der var hverken kommentarer eller spørgsmål til formandens fyldige beretning, men 

forsamlingen klappede af den. 

 

Herefter fik Alf ordet til billedsekretærens beretning. Han startede med at konstatere, at 

mekanikken for billedafleveringer kører godt, og Dropbox’en gør sekretærens arbejde lidt 

nemmere. Der er flere billeder med i konkurrencerne i år, både i de interne og til SDF. Ud over de 

fire glaskonkurrencer og den opsamlende ”Årets Billede”, har vi haft fire emnekonkurrencer: 

Landskab og Monochrom (begge papir), Kreativ (digital) og Serier (papir). Dommerne i 

glaskonkurrencerne var: Ove Lyngsie (KFAK, glas 1), Carsten Rasmussen (Downstairs, glas 2), 

Mette Stenbæk Andersen (glas 3) og Mads Henriksen (Køge, glas 4). Årets billede blev bedømt 

af Claus, Una og Jesper fra Downstairs. I alt 172 papirbilleder og 266 digitale billeder havde 

deltaget i de fire glaskonkurrencer. De store præmieglas blev uddelt til: 

 Alf (Årets fotograf, papirbilleder. Foran Søren og Tage) 

 Tage (Årets fotograf, digital. Foran Søren og Børge) 

 Alf (Årets papir-billede ”Efter messe”. Foran billeder af Alf (igen) og Lisbeth) 

 Alf (Årets digitalbillede ”Trans Kirke”. Foran billeder af Søren og Flemming). 

 

Dommerne i emnekonkurrencerne var Kjeld Espersen fra Torstorp, som bedømte: 

 Landskab (vundet af Børge med billedet ”Grenen”), og 

 Monochrom papir (vundet af Lisbeth med billedet ”Christo Redentore”) 

Og Leif Koth fra Næstved, som bedømte: 

 Kreativt (vundet af Søren med billedet ”Pigen med hesten”), og 

 Serier (vundet af Jørgen med serien ”Barker Mansion”). 

 

Klubben havde desuden arrangeret en konkurrence i efteråret, som skulle være åben for alle - 

også borgere som ikke er medlem af klubben. Der kom nu ikke særlig mange fremmede 

deltagere. Konkurrencen blev bedømt af Fine Holten (KFAK), og Børge vandt med billedet 

”Street Life”. 
 

Der blev også klappet af billedsekretærens beretning, og så gik dirigenten videre til pkt. 3. 

 

Ad 3. Kassereren, Jørgen, havde nogle kommentarer til regnskabet, som i år var delt ud fra 

starten af mødet. Der var igen i år et stort underskud, denne gang på grund af indkøb af den nye 

printer og PC, men det var der budgetteret med. I det væsentligste svarede regnskabet overens 

med budgettet, dog havde vi brugt mindre til både dommere og gæster og til SDF’s 

landskonkurrence - og det er lidt ærgerligt for det er vores nøgleområder. Desuden var der brugt 

mindre end budgetteret til Photoshop - fordi vi fik et introduktionstilbud det første år, og 



betydeligt mindre end budgetteret for internetforbindelse, fordi vi i forbindelse med 

’samlokaliseringen’ fik trådløst internet i klubben. En ikke-budgetteret udgift er klubbens nye 

indboforsikring. Boligselskabet rådede os til at tegne en forsikring, fordi ejendommen kun 

forsikrer bygningen og ikke alt det nye inventar. Det havde vi ellers regnet med siden vi flyttede 

ind, men det er altså ikke tilfældet. Så det er en udgift, vi hænger på hvert år fremover; sådan er 

det åbenbart at blive voksen. 
 

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, og dirigenten spurgte om det kunne 

godkendes, hvorefter der blev klappet. 

 

Budgettet var traditionen tro trykt bag på regnskabet. Der er ikke budgetteret med store 

anskaffelser i næste sæson, og aktiviteterne er de sædvanlige. Der er budgetteret med et større 

beløb til præmieglas, fordi der normalt indkøbes 4 store og 8 små glas til konkurrencerne hvert år. 

De seneste 1½ år har vi genbrugt de 12 små glas, som Jesper afleverede mod at få et stort glas 

med påskriften ”Til erindring om 12 vundne glaskonkurrencer”, men i år er der ikke flere tilbage 

af genbrugsglassene. Der er budgetteret med et meget mindre beløb til SDF end de tidligere år, 

fordi det frem over kun er en slags formelt klub-medlemskab, vi betaler for, mens hvert enkelt 

medlem selv skal betale til SDF. Herved kan kontingentet til klubben sættes ned. Bestyrelsen har 

foreslået det sat ned til 55 kr./ måned, det giver 660 kr. pr. år.  
 

Hvis man bliver ’fuldt medlem’ af SDF, så man kan deltage i konkurrencer og få bladet ”Dansk 

Fotografi” digitalt, koster det 250 kr./år, og så bliver den samlede udgift pr. næse kun 10 kr. 

højere end de 900 kr./år, som vi betaler nu. Men hvis man vil have det trykte blad, skal man være 

”SDF Ekstra” medlem (de Luxe medlem), og det koster 610 kr. pr. år - som kommer oven i de 

660 kr. til fotoklubben.  
 

Der var en del diskussion om kontingentnedsættelsen, som blev forklaret af både Jørgen og Uwe 

med, at SDF nu er en forening af personer, som klubber også godt kan være tilsluttet, men at alle 

medlemmerne skal være personligt medlem af SDF. Derfor bliver klubbens betaling til SDF 

meget mindre end tidligere, og ved at nedsætte klubkontingentet tilsvarende, får medlemmerne 

penge til overs til SDF. Med de bemærkninger blev budgettet og det nye, lave kontingent 

vedtaget. 

 

Ad 4. Der var i år fremsat et forslag fra Uwe og Jørgen om at udnævne Laurits til æresmedlem af 

klubben som en påskønnelse af hans store engagement i klubben og det arbejde, han har udført 

gennem mange, mange år som formand (18 år) og billedsekretær (11 år). Flere bemærkede, at de 

kunne tilslutte sig forslaget, og det blev vedtaget énstemmigt og med stort bifald. Jørgen vil køre 

forbi Kyndby med et diplom til Laurits. 

 

Ad 4½. Der var ikke afsat et punkt på dagsordenen til det, men Jes ville gerne orientere om 

printeren og dens drift, og det gav dirigenten ham lov til. Printeren fungerer fint, har det godt og 

laver flotte print, men den bruges for lidt. Siden anskaffelsen har den lavet 97 print, heraf 51 i 

lille størrelse (A4), 18 i A3+ og hele 28 i A2. Jes indledte livet med printeren med at købe et fuldt 

sæt af blækpatroner (12 farver) for resten af den samlede bevilling på 25.000 kr. til PC og printer, 

suppleret efter aftale med kassereren med et lån fra klubkassen, men indtil nu er kun 3 af de 

oprindelige patroner skiftet.  
 

Det er kun 14 af klubbens medlemmer, der har benyttet printeren, og det er overraskende få i 

forhold til, hvor stor tilslutning, der var på sidste års generalforsamling. Søren spurgte, hvornår 

det blev tilladt at bruge sit eget papir, fordi han gerne ville bruge et kunstpapir ”William Turner”. 

Det var der nogen diskussion om med en generel positiv stemning. Holdningen var, at det vil 

være OK, hvis man medbringer sit eget papir og den tilhørende icc-farveprofil, og at man efter 



print stiller ’default-profilen’ tilbage. Det blev i samme omgang foreslået, at ’Kloge Åge’ kunne 

indlede en klubaften med at fortælle om farvestyring og icc-profiler. 
 

I forbindelse med diskussionen foreslog Alf, at klubben afholder én konkurrence pr. sæson for 

store billeder, som kan genbruges til ”Mellem Sund og Bælt”, og det var der ikke indvendinger 

imod.  

 

Ad 5. Det var programsat, at der i år skulle vælges formand og to yderligere medlemmer til 

bestyrelsen. Uwe svarede på forespørgsel, at han godt ville stille op til nok en periode som 

formand, og da dirigenten ikke kunne stampe andre kandidater frem, så blev han valgt med 

akklamation. Både Henning og Jes, som var rykket ind i selve bestyrelsen efter René’s afgang, 

var villige til at stille op til genvalg, og også de blev valgt ind under højlydt klappen. 
 

Suppleanten Søren, var også villig til at stille op igen, og han blev straks suppleret af Susanne, 

som erklærede sig villig til at stille op til den anden suppleantpost. Begge blev valgt under stor 

applaus. I afdelingen for økonomi og finans ville Lise gerne genopstille, og Ilse meldte sig som 

kandidat til revisionen. Det havde hun prøvet tidligere, og de blev begge valgt ind med bifald. 

Revisorsuppleanten Niels blev som den sidste i rækken genvalgt, og det blev der også klappet af. 

 

Ad 6. Under ’Eventuelt’ præciserede Niels, at aftenen kunne have fået et mere festligt forløb, 

hvis der havde været øl til alle de, som kassereren havde lovet en gratis øl (eller vand), når de var 

ajour med kontingentet.  

Jørgen beklagede den ulykkelige hændelse og lovede at bringe sagen op for indkøbsafdelingen, 

så det ikke skulle gentage sig. 
 

Fra flere sider blev det nævnt, at generalforsamlingen burde starte 19:30 ligesom klubaftenerne. 

Jørgen mente, at tidspunktet kl. 20:00 var historisk betinget, fordi det tidligere tog en farlig tid at 

konstatere, om alle de fremmødte nu havde betalt kontingent, så han kunne tilslutte sig forslaget. 

Henning orienterede om hjemmesiden og spurgte, om der var noget der mangler på den. Det blev 

efterlyst, at man kunne finde referater og regnskaber - i ’den lukkede afdeling’ med medlems-

login, og at der var en synlig og let tilgængelig, opdateret oversigt over afleveringer til 

konkurrencer, og det ville Henning bringe med hjem. Uwe nævnte fra den nylige SDF-

generalforsamling, at formand Valentin havde rost klubbens hjemmeside. 
 

Susanne foreslog, at klubben igen kunne betale for deltagelse i ’Mellem Sund og Bælt’, og det 

var der bred tilslutning til. Tage tilføjede, at bedømmelsen i konkurrencen, hvor dommerne 

kommenterer de præmierede billeder, er et godt arrangement, og Uwe nævnte, at det er en SDF-

godkendt salon, som giver point til medaljeræset. Dog har salonen sine egne regler, hvor nogle 

afviger fra SDF’s, bl.a. benyttes en strikt definition af ’sort/hvid’ til forskel fra SDF’s 

’Monochrom’. I den forbindelse gjorde Susanne opmærksom på, at netop i år havde de ophævet 

kategorierne og givet lov til at aflevere 8 billeder både i papir og digital uden skelnen mellem, om 

de er med eller uden farver.  

 

Efterhånden aftog talelysten, og dirigenten kunne erklære generalforsamlingen for afsluttet, så 

han takkede for god ro og orden og modtog aftenens sidste klapsalve. 

 

-ref. Jørgen 

 

Dirigent: Tage Christiansen 


